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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan 

pemerintah (Ismayanti, 2010). Undang-undang RI nomor 10 tahun 2009, 

menjelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh 

seseorag atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuj tujuan 

rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata 

yang dikunjungi, dalam jangka waktu sementara (Ismayanti, 2010). Pariwisata 

merupakan salah satu industri terbesar dan tercepat pertumbuhannya di dunia. 

Oleh karena itu Indonesia berusaha untuk meningkatkan sektor pariwisatanya 

mengingat banyak sekali objek-objek alam yang mendukung untuk dijadikan 

sebagai tempat wisata. Daya tarik wisata yang juga disebut objek wisata 

merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah 

tujuan wisata, terdiri dari pengusahaan daya tarik wisata minat khusus (Ismayanti, 

2010). 

Wisatawan merupakan orang yang melakukan kegiatan wisata, atau orang 

yang berpergian ke suatu tempat dengan tujuan untuk berwisata, melihat daerah 

lain, menikmati sesuatu, mempelajari sesuatu, menambah ilmu pengetahuan,dan 

juga menambah pengalaman, atau melepas penat, serta bersenang-senang. 

Wisatawan juga sering disebut dengan turis (tourist). Ada dua macam atau jenis 

wisatawan, yaitu wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik atau nusantara. 

Wisatawan mancanegara merupakan wisatawan yang berasal dari luar negeri, atau 

orang yang berekreasi ke negara lain. Wisatawan domestik atau nusantara 

merupakan wisatawan yang berasal dari dalam negeri. Pengembangan pariwisata 

selain untuk meningkatkan pendapatan devisa negara juga memiliki beberapa 

faktor yang mempengaruhi terjadinya pembangunan di sektor pariwisata, 

berkurangnya penghasilan devisa negara yang lain seperti minyak bumi serta nilai 

ekspor non minyak yang semakin menurun, dan besarnya potensi pariwisata yang 

kita miliki untuk pengembangan pariwisata di Indonesia. Pembangunan pariwisata 

pada dasarnya adalah usaha untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek 

wisata serta daya tarik wisata yang mencakup keindahan alam yang beragam, 

berbagai jenis flora dan fauna yang ada di dalamnya, seni budaya dan tradisi, dan 
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peninggalan sejarah.  

Daya tarik wisata yang dimiliki Provinsi Jawa Barat sangat beragam 

jenisnya. Wisata alam budaya, maupun buatan tersebar di wilayah Jawa Barat, 

dengan keunikan yang khas memperkuat daya saing produk wisata Jawa Barat. 

Kergaman daya tarik Jawa Barat dinyatakan dengan GURILAPS, gunung, rimba, 

air, laut, pantai, sungai dan seni budaya. Berbeda dengan provinsi lain di 

Indonesia yang memiliki tema wisata tertentu yang ditonjolkan, misalnya D.I. 

Yogyakarta dengan wisata budayanya, Provinsi Jawa Barat mengedepankan 

keragaman daya tarik untuk memperkuat daya saing produk wisata (BAPPEDA 

JABAR, 2016).  

Beragam objek wisata dan potensi lainnya yang dimiliki Kota Bogor, 

diantaranya objek wisata ilmiah yang bertaraf internasional, wisata alam, 

olahraga, budaya, cinderamata dan aneka makanan khas dan pusat-pusat 

perbelanjaan serta kegiatan pariwisata dan budaya dapat disaksikan di Kota 

Bogor. Kota Bogor juga terkenal dengan banyaknya obyek wisata kuliner. Kota 

Bogor salah satu kota jajanan yang memiliki beraneka jenis makanan. Jajanan 

khas selain asinan bogor ialah talas bogor, roti unyil, toge goreng, laksa, gepuk 

karuhun (Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor, 2015).  

Kota Bogor akan membangkitkan sektor perekonomian masyarakat Kota. 

Oleh karena itu sasaran pengembangan kepariwisataan Kota Bogor diarahkan 

kepada peningkatan seluruh potensi pariwisata, peningkatan jumlah kunjungan 

wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, peningkatan lama tinggal 

wisatawan, penyerapan angkatan kerja secara maksimal, peningkatan kontribusi 

pada PAD dan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan citra Kota Bogor yang 

bersaing dengan kota-kota lain, meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

kepariwisataan (Sapta Pesona Pariwisata). 

Pada tahun 2012-2016 pariwisata di Kota Bogor mengalami naik turun 

jumlah pengunjung dengan angka yang berfluktuatif atau bervariasi, maka perlu 

dicari apa faktor penyebab berfluktuasinya pengunjung atau wisatawan ke Kota 

Bogor ini. Pada tabel 1.1 akan menyajikan tentang jumlah kunjungan wisatawan 

nusantara dan mancanegara di Kota Bogor tahun 2012-2016. 
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Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatwan Nusantara dan Mancanegara 

di Kota Bogor tahun 2012-2016 

Tahun 

Junlah Pengunjung 

Jumlah Total Wisatawan 

Nusantara 

Wisatawan 

Mancanegara 

2012 1.775.580 110.975 1.886.555 

2013 3.277.442 104.780 3.382.222 

2014 4.318.350 220.981 4.539.331 

2015 3.597.733 202.108 3.799.541 

2016 5.017.578 244.646 5.262.224 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor, 2012-2016 

 

Melihat dari tabel 1.1 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan 

mancanegara di Kota Bogor tahun 2016 terlihat bahwa terjadi peningktan yang 

cukup signifikan yaitu sekitar 1.462.683 orang pengunjung. Hal tersebut bisa 

dikarenakan lokasi Kota Bogor yang strategis berada di dekat Ibu Kota Negara 

yaitu DKI Jakarta. Kemudian pada tahun 2015 terjadi penurunan yang cukup 

signifikan juga sekitar 739.790 orang pengunjung. 

 

 

Gambar 1.1 Diagram Garis Jumlah Wisatawan di Obyek Wisata Kota 

Bogor Tahun 2012-2016 

 

Kota Bogor yang memiliki kedudukan geografi di tengah-tengah wilayah 

Kabupaten Bogor serta lokasinya yang dekat dengan ibukota negara DKI Jakarta, 

membuatnya strategis dalam perkembangan dan pertumbuhan kegiatan ekonomi. 

Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor merupakan tujuan wisata yang menarik. 

Kedudukan Kota Bogor diantara jalur tujuan Puncak atau Cianjur juga merupakan 

potensi strategis bagi pertumbuhan ekonomi sampai saat ini. Ada sekitar 14 obyek 
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wisata yang terdapat di Kota Bogor. Obyek daya tarik wisata unggulan Kota 

Bogor pada tahun 2016 meliputi Kebun Raya, Istana Bogor, dan Country Club 

Cimanggu. Hal ini terukur dari tingkat kunjungan wisatawan ke tempat tersebut 

yang relatif lebih tinggi dari tingkat kunjungan ke obyek-obyek wisata lainnya, 

seperti dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut. 

Tabel 1.2 Jumlah Kunjungan ke Obyek Wisata di Kota Bogor 

Tahun 2012-2016 

No Nama Objek Wisata 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Kebun Raya Bogor 1.040.083 1.185.381 1.113.369 940.086 1.432.666 

2 Istana Bogor 45.276 150.098 112.017 117.887 661.592 

3 Country Club Cimanggu 203.956 256.568 321.808 328.670 479.338 

4 Museum Zoologi 27.989 215.531 212.604 211.745 362.349 

5 Museum Etnobotani 32.288 44.809 3.872 3.804 6.333 

6 Museum Tanah 26.477 38.719 38.809 39.843 46.772 

7 Museum PETA 22.398 36.102 13.405 13.173 15.667 

8 
Museum Perjuangan 

Bogor 
30.618 37.656 1.867 1.930 2.866 

9 Prasasti Batutulis 28.899 29.337 16.327 15.182 22.868 

10 Situ Gede 26.387 50.743 6.640 7.211 11.236 

11 Plaza Kapten Muslihat 30.756 30.756 30.756 19.429 24.446 

12 Jungle Fest - - 221.446 116.388 121.438 

13 The Jungle 305.745 1.174.786 738.614 184.030 321.369 

 14 Rancamaya Country Golf 40.079 80.519 39.160 41.211 95.366 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor, 2012-2016 
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Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor, 2016 

Gambar 1.2 Diagram Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Objek Wisata 

Kota Bogor Tahun 2016 

Pada tabel 1.2 terlihat bahwa obyek wisata di Kota Bogor yang paling 

banyak diminati wisatawan adalah obyek wisata air/waterboom dan wisata alam. 

Hal tersebut bisa disebabkan oleh pemandangan alam Kota Bogor yang indah 

serta udaranya yang sejuk sehingga banyak wisatawan datang berkunjung ke 

obyek wisata Kebun Raya Bogor, The Jungle, dan Country Club Cimanggu 

(Marcopolo).  

Berdasarkan dari latar belakang diatas, pariwisata di Kota Bogor berpotensi 

untuk lebih mengundang banyaknya wisatawan yang akan datang berkunjung dan 

perlu juga diketahui skala prioritas pengembangan objek wisata tersebut agar 

lebih bisa menarik banyak wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara 

untuk menambah devisa negara, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Potensi dan Prioritas Pengembangan Pariwisata di Kota 

Bogor Provinsi Jawa Barat”. 
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1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang tersebut, dapat diketahui beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. bagaimana potensi pariwisata di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat ? ;dan 

2. bagaimana skala prioritas pengembangan pariwisata di Kota Bogor 

Provinsi Jawa Barat ?. 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian-uraian rumusan masalah tersebut, dapat diketahui tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

1. menganalisis potensi pariwisata di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; dan 

2. menganalisis skala prioritas pengembangan pariwisata di Kota Bogor 

Provinsi Jawa Barat. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan pada tujuan yang telah diungkapkan, maka diharapkan dapat 

memberikan kegunaan sebagai berikut : 

1. sebagai syarat menempuh program sarjana S-1 Geografi di Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta; dan 

2. sebagai bahan pertimbangan untuk Pemerintah Kota Bogor dalam 

menentukan kebijakan pengelolaan dan pengembangan pada pariwisata 

Kota Bogor. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang alam, yaitu 

mempelajari hubungan klausal gejala muka bumi baik fisik maupun yang 

menyangkut makhluk hidup beserta permasalahan melalui pendekatan keruangan, 

pendekatan ekologi, dan pendekatan regional untuk kepentingan program, proses 

dan keberhasilan suatu wilayah (Bintarto dan Suut 1984 dalam Bagus, 2014). 
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Pariwisata menurut Aryanto diartikan sebagai seluruh kegiatan orang yang 

melakukan perjalanan kemudian dan tinggal di suatu tempat diluar lingkungan 

keseharian untuk jangka waktu tidak lebih dalam waktu satu tahun dengan tujuan 

untuk bersantai (ieisure). Dalam kegiatan pariwisata mengandung unsur yang 

meliputi kegiatan perjalanan,  sukarela, hanya untuk sementara, dan bertujuan 

untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. 

Produk industri pariwisata meliputi semua jasa yang diberikan oleh berbagai 

perusahaan semenjak seorang wisatawan meninggalkan kediamannya sampai di 

tempat tujuan, hingga kembali ke tempat asalnya untuk mengembangkan 

kepariwisataan alam sebagai suatu industri (Desri Yelly, 2011). Wisatawan 

merupakan seorang atau kelompok orang yang melakukan suatu perjalanan wisata 

disebut dengan wisatawan (tourist), jika lama tinggalnya sekurang-kurangnya 24 

jam di daerah atau negara yang  dikunjungi. Pengunjung (visitor), yaitu setiap 

orang yang datang ke suatu negara atau tempat tinggal lain dan biasanya dengan 

maksud apapun kecuali untuk melakukan pekerjaan yang menerima upah (Gamal 

Suwantoro, 1997). 

Prioritas pengembangan suatu obyek pariwisata dapat diketahui dengan 

melakukan analisis masing-masing obyek wisata yang akan diteliti. Analisis 

tersebut meliputi seleksi, potensi obyek wisata untuk memperoleh gambar obyek 

wisata yang mungkin bisa dikembangkan kemudian menganalisis potensi terhadap 

wilayah yang berlatar belakang mengenai ada tidaknya, pertentangan atau kesalah 

pahaman antara wilayah terkait, pengukuran jarak antara potensi untuk 

memperoleh informasi jarak hingga perlu peta potensi obyek wisata untuk 

memperoleh informasi, menentukan potesi mana yang cukup untuk 

dikembangkan (Sujali, 1989). 

Langkah awal dalam memilih dan menentukan suatu objek wisata yang 

pantas untuk dikembangkan atau mendapat suatu objek wisata yang pantas untuk 

dikembangkan atau mendapat ukuran prioritas untuk dikembangakan maka ada 

dua hal yang harus diperhatikan. Pertama seleksi terhadap potensi, hal ini 

dilakukan untuk dikembangakan sesuai dengan ketersediaan lahan. Kedua 

evaluasi letak potensi terhadap wilayah, hal ini mempunyai latar belakang 

pemikiran tentang ada atau tidaknya pertentangan atau keslah pahaman antar 

wilayah administrasi yang terkait. 
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Pengukuran jarak antara potensi, hal ini dikaitakan untuk mendapatkan 

informasi tentang jarak anat potensi. Diperlakukan adanya peta agihan potensi 

objek wisata. Kemudian dari peta agihan diperoleh informasi tentang lokasi dan 

jarak objek wisata. Melalui informasi dan jarak antar potensi dapat digunakan 

untuk menentukan potensi mana yang cukup sesuai untuk dikembangkan (Sujali, 

1989). 

Aspek-aspek yang menunjang dalam pengembangan objek wisata adalah : 

1. tersedianya objek dan daya tarik; 

2. aspek aksesbilitas (transportasi dan saluran pemasaran) yang 

mendukung dan mempermudah wisatawan untuk berkunjung ke objek 

wisata; 

3. karakteristik infrastruktur pariwisata yang dapat memberikan 

kenyamanan bagi wisatawan yang datang berkunjung ke objek wisata; 

dan 

4. tingkat interaksi sosial melibatkan masyarakat sekitar objek wisata. 

Aspek-aspek tersebut juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah Kota 

Bogor dalam usahanya mengembangkan objek wisata. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Galuh Binatri Thohar (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis 

Potensi Objek Wisata Umbul Ngrancah di Desa Udanwuh Kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Semarang yang bertujuan untuk mengetahui potensi objek wisata 

Umbul Ngrancah di Kecamatan Kaliwungu dan mengetahui arahan 

pengembangan objek wisata Umbul Ngrancah agar lebih diminati wisatawan. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data sekunder. Hasil 

dari penelitian ini adalah Objek Wisata Umbul Ngrancah mempunyai kelas 

potensi sedang dan arahan pengembangan objek wisata Umbul Ngrancah meliputi 

aspek atraksi, sarana dan prasarana, infrastruktur, aksesbilitas, produk unggulan, 

dan pemasaran promosi. 

Riska Dian Arifiana (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis 

Potensi dan Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai di Kota Semarang bertujuan 

untuk mengetahui potensi untuk daya tarik Wisata Pantai di Kota Semarang dan 

mengetahui arah pengembangan potensi daya tarik wisata pantai di Kota 

Seamarang. Metode yang digunakan adalah observasi lapangan dan analisis 
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potensi eksternal dan internal dan SWOT. Hasil penelitian ini adalah Pantai 

Marina memiliki potensi internal dan eksternal yang sama yaitu sedang dan Pantai 

Maron dan Pantai Tirang rendah. Daya tarik wisata pantai yang menempati 

prioritas utama dalam pengembangan adalah Pantai Marina didasarkan pada skor 

potensi gabungan tertinggi dengan total skor 31, disusul dengan urutan kedua 

Pantai Maron total skor 20 dan ketiga Pantai Tirang dengan skor 18. Pantai 

Marina adalah pantai utama di Kota Semarang dan paling banyak dikunjungi oleh 

wisatawan karena berbagai aspek. 

Zandy Pratama Putra (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis 

Potensi dan Pengembangan Priritas Pengembangan Pariwisata di Kota Serang 

Provinsi Banten bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan dan 

klasifikasi potensi pariwisata di Kota Serang. Kemudian tujuan yang kedua adalah 

mengetahui dan menganalisis perkembangan daerah yang memiliki skala prioritas 

potensi pariwisata yang paling tinggi untuk dikembangkan di Kota Serang. 

Metode penelitiannya adalah analisis data sekunder dan primer. Hasil 

penelitiannya adalah Kota Serang mempunyai potensi yang sangat besar untuk 

dikembangkan dalam bidang kepariwisataan dilihat dari letak geografisya, dimana 

Kota Serang mempunyai beberapa objek pariwisata yang cukup banyak untuk 

dikembangkan dan memiliki cagar budaya dan satu pantai. Tabel 1.3 merupakan 

tabel yang manyajikan ringkasan peneliti sebelumnya dan berikut tabelnya. 
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Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Tujuan Metode Hasil 

 Galuh 

Binatri 

Thohar 

(2015) 

Analisis Potensi 

Objek Wisata 

Umbul Ngrancah 

Di Desa Udanwuh 

Kecamatan 
Kaliwungu 

Kabupaten 

Semarang 

- Mengetahui potensi 

objek wisata Umbul 

Ngrancah di Kecamatan 

Kaliwungu. 

- Mengetahui arahan 
pengembangan objek 

wisata Umbul Ngrancah 

agar lebih diminati 

wisatawan. 

Metode 

analisis 

data 

sekunder 

Objek wisata Umbul Ngrancah 

mempunyai kelas potensi sedang. 

Arahan pengembangan objek 

wisata Umbul Ngrancah meliputi 

aspek atraksi, sarana dan prasarana, 
infrastruktur, aksesbilitas, produk 

unggulan dan pemasaran/promosi. 

Riska Dian 

Arifiana 

(2015) 

Analisis Potensi 

dan 

Pengembangan 

Daya Tarik 

Wisata Pantai di 

Kota Semarang 

- Mengetahui potensi 

untuk daya tarik Wisata 

Pantai di Kota 

Semarang. 

- Mengetahui arah 

pengembangan potensi 

Daya Tarik Wisata 

Pantai di Kota 

Semarang. 

Observasi 

lapangan, 

Analisis 

potensi 

eksternal 

dan 

internal 

dan SWOT 

Pantai Marina memiliki potensi 

internal dan eksternal yang sama 

yaitu sedang dan Pantai Maron dan 

Pantai Tirang rendah. Daya Tarik 

Wisata pantai yang menempati 

prioritas utama dalam 

pengembangan adalah Pantai 

Marina didasarkan pada skor 

potensi gabungan tertinggi dengan 
total skor 31, disusul dengan urutan 

kedua Pantai Maron total skor 20 

dan ketiga Pantai Tirang dengan 

skor 18. Pantai Marina adalah 

pantai utama di Kota Semarang dan 

paling banyak dikunjungi oleh 

wisatawan karena berbagai aspek. 

Zandy 

Pratama 

Putra 

(2017) 

Analisis Potensi 

dan Prioritas 

Pengembangan 

Pariwisata di Kota 

Serang Provinsi 
Banten 

- Mengetahui dan 

menganalisis 

perkembangan dan 

klasifikasi potensi 

pariwisata di Kota 
Serang. 

- Mengetahui dan 

menganalisis 

perkembangan daerah 

yang memiliki skala 

prioritas potensi 

pariwisata yang paling 

tinggi untuk 

dikembangkan di Kota 

Serang. 

Analisis 

data 

sekunder 

dan primer 

Kota Serang mempunyai potensi 

yang sangat besar untuk 

dikembangkan dalam bidang 

kepariwisataan dilihat dari letak 

geografisnya, dimana Kota Serang 
mempunyai beberapa objek 

pariwisata yang cukup banyak 

untuk dikembangakan dan memiliki 

cagar budaya dan satu pantai.  

Chintya 

Handayani 
(2018) 

Analisis Potensi 

dan Prioritas 
Pengembangan 

Pariwisata di Kota 

Bogor Provinsi 

Jawa Barat 

- Menganalisis potensi 

Pariwisata di Kota Bogor 
Provinsi Jawa Barat. 

- Menganalisis skala 

prioritas pengembangan  

Pariwisata di Kota 

Bogor Provinsi Jawa 

Barat. 

Metode 

Observasi 
langsung  

 

Sumber : Penulis, 2018 

Tabel 1.3 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Berwisata disuatu tempat yang bertujuan untuk membuat kesempatan 

berlibur bersama teman-teman, saudara, maupun keluarga merupakan satu tujuan 

yang bisa dilakukan oleh siapa saja, karena berwisata sangat baik untuk membuat 

penyegaran pada tubuh dan pikiran serta baik untuk kesehatan. Pariwisata adalah 

salah satu sektor yang mampu meningkatkan anggaran suatu daerah maupun 

negara, dimana banyaknya wisatwan yang datang berkunjung seperti wisatwan 

asing. Adanya wisata asing yang masuk ke negara maka terjadinya pembangunan 

sarana dan prasarana pariwisata yang memfasilitasi wisatawan tersebut. 

Pengembangan pariwisata adalah segala kegiatan dan usaha yang 

terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua sarana dan 

prasarana, barang dan jasa fasilitas yang diperlukan, guna melayani kebutuhan 

wisatawan. Segala kegiatan dan pengembangan pariwisata mencangkup dari segi 

yang amat luas dan menyangkut berbagai segi kehidupan dalam masyarakat mulai 

dari kegiatan angkutan, akomodasi, atraksi wisata, makanan dan minuman, 

cinderamata, dan pelayanan dari pengelola objek dan daya tarik wisata tersebut. 

Suasana kenyamanan dan lainnya, pengembangan objek dan daya tarik wisata 

Indonesia sangat diperlukan dalam rangka pengembangan pariwisata nasional dan 

dapat berfungsi sebagai sarana pemetaan pembangunan daerah yang sekaligus 

untuk menciptakan kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan bagi 

masyarakat di kota atau daerah yang jauh dari pusat keramaian kota.  

Kota Bogor memiliki banyak ikon wisata, salah satunya Kebun Raya Bogor. 

Kedudukan geografi Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta 

lokasinya yang dekat dengan ibu kota negara Jakarta, membuatnya strategis dalam 

perkembangan dan pertumbuhan kegiatan ekonomi. Kebun Raya dan Istana Bogor 

merupakan tujuan wisata yang menarik. Kedudukan Bogor di antara jalur tujuan 

Puncak atau Cianjur juga merupakan potensi strategis bagi pertumbuhan ekonomi. 

Objek wisata di Kota Bogor memiliki potensi untuk dikembangkan oleh 

karena itu perlu dibuat klasifikasi masing-masing objek untuk melihat tingkat 

perkembangan, variabel yang digunakan dalam perkembangan pariwisata yaitu 

dengan mengetahui klasifikasi tingkat perkembangan objek wisata akan terlihat 

mana yang memiliki tingkat perkembangan tinggi, sedang, ataupun rendah, 

dengan demikian objek wisata dengan perkembangan rendah perlu ditingkatkan, 

sehingga akan menghasilkan atau dapat diketahui potensi perkembangan setiap 

tahunnya. 
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1.7  Hipotesis 

Potensi pariwisata di Kota Bogor tergolong dalam potensi yang tinggi 

karena banyaknya pengunjung yang datang ke obyek wisata. 

1.8  Batasan Operasional 

 Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut 

yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati 

objek dan daya tarik wisata (UU No. 9 Tahun 1990). 

 Potensi Wisata adalah kondisi dari suatu daya tarik wisata yang terdiri 

dari berbagai hal ayng mendukung keberadaan sehingga mempunyai daya 

tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan (Munasef, 

1996). 

 Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, 

keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, 

dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan 

wisata (RIPPARPROV, 2012). 

 Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun 

atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata (UU No. 9 Tahun 

1990). 

 Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata (UU No. 9 

Tahun 1990). 

 Potensi Internal Objek Wisata adalah potensi wisata yang dimiliki oleh 

objek itu sendiri yang meliputi komponen kondisi objek, kualitas objek, 

dan dukungan pengembangan (Sujali, 1989). 

 Potensi Eksternal Objek Wisata adalah potensi wisata yang dimiliki oleh 

objek itu sendiri yang terdiri dari aksesibilitas, fasilitas pengunjung, dan 

fasilitas pelengkap (Sujali, 1989). 
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